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Ta ham
med hjem !
Andakt til
Hornsignalet av
Øystein I. Larsen
Til alle som søker til julens samlinger, vil jeg si: Den som søker sin Gud, skal finne Ham.
Og når du har gått til din kirke og bedehus og funnet Ham, vil jeg videre si: Ta Ham med hjem!
Det er der Han hører hjemme. Når du går til ditt gudshus, går du den gode vei.
Når du holder på en god skikk, bygger du den gode vane. Gjør det denne gangen også.
Jeg tror mange kirker fryder seg når de blir brukt, godt brukt. Når vi sitter skulder ved skulder.
Når vi må være tidlig ute for å få plass. Med «mykje lys og mykje varme» som det står i en sang.
Vi trenger kirkene vår bedre enn noen gang. I en verden som er overfylt av informasjon og
inntrykk, trenger vi et sted som er satt av til å møte Gud. Å gi oppmerksomhet til våre egne liv.
Stanse opp for det det egentlig gjelder.
Men – Gud hører ikke til i kirken. Gud hører til i livet ditt.
Et barn skal ikke vokse opp på fødeklinikken. Vi tar det med hjem. Barnet blir en del av
dagliglivet vårt.
Slik er det også med Jesus-barnet som vi møter i julens samlinger: Det skulle høre til i livet ditt.
Ta Ham med hjem!
La Ham ikke ligge i krybben (-til neste jul…) Ta Ham med hjem!
Fold dine hender, gi Ham plass og la Ham vokse sammen med deg i livet ditt. Ta Ham med hjem.
Ta Ham også med ut i livet, på jobben, på skolen, i samliv og i vennskap. Han som kom som en av
oss er ikke fremmed noe sted.
Jeg vil ta Ham med hjem. Så skal jeg en dag få bli med Ham hjem.

God jul i hjem og i gudshus.
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Hytteboken, høsten 2019
01.09.- Blåbærstevnet. Takk for en flott tale, fin musikk
og sang.
- Tusen takk for en fin dag, et godt stevne.
35 – 40 hyggelige mennesker var innom. Overskyet,
men ikke en dråpe kom. Takk til alle som møtte opp.
06.- 08.09. – En fuktig helg, men vi har hatt det fint og
kjent Guds nærvær. Godt å være her. (Vertskapet)
10.09.- Vi takker for en god mottagelse med servering
av vafler og kaffe. Vi fikk også en interessant orientering
om stedet her. «Gubbegruppa» fra Fossum, Stovner og
Høybråten menighet.
14.-15.09.- 8 barn og 2 voksne har vært her i helga.
Taco og underholdning i går kveld. I dag nydelig sol og
et godt besøk. (Vertskapet)
22.09.- Sol og vakkert vær. Kjempefin andakt. Godt å
være her igjen etter en lang sommerferie.
- En flott dag på Setertjernstua. De som kom innom var
fornøyd. Takk for oss. (Vertskapet)
29.09.- Litt vått i skogen, men nå stråler solen igjen.
06.10.- Deilig tur i strålende vær. Hyggelig stue og
betjening. Takk for oss.
- En flott dag med sol og skyfri himmel. (Vertskapet)
11.-13.10.- Tentro-elever har hatt en strålende helg.
Takk for oss og vi gleder oss allerede til neste gang.
13.10.- Fantastisk høstvær og mange folk innom. Fin
andakt med info fra en nylig gjennomført tur til Israel.
- Atter en vakker dag. Et godt vitnesbyrd i andakten, fint
å høre og takk for det.
19.-20.10. - Noen fra RR-Strømmen kom seg tørrskodd
inn, terrenget var bløtt. Et deilig sted for avslapning.
- Takk for en god andaktsstund. Tross en våt dag var vi
en fin liten «menighet».
25.-27.10.- Loftet Sentrumkirken har hatt gleden ved å
kose seg her. Takk for en fin helg og for lånet av hytta.
- Takk for lovsang og en flott andakt.
- Fin tur fra Marikollen via Ramstadsjøen, hjemturen vil
gå over Ramstadslottet. Flott høstvær.
- Godt med kaffe og vaffel i solveggen.
_________----------------------------------------

En fin reportasje i Romerikes Blad fra april 1999.
Den begynte slik som vist over.

Tilbakeblikk på «gamle dager».
Vi vil her gi et tilbakeblikk fra 20 år tilbake, året 1999.
Setertjernstua var da 2 år og fra Hornsignalet dette året som
også da kom i 4 utgaver vil vi gjengi noen hovedpunkter.
Fra april-utgaven
Stua åpnet 7. febr. og det var et godt oppmøte utover hele
vinteren, opptil 50 stk kunne være innom på søndagene.
Også på andaktene var det generelt et godt fremmøte.
Skiføret holdt til over påske og været var topp.
Romerikes Blad hadde en fin omtale av stua før påsken
dette året (se nederst på siden).
Årsmøtet ble gjennomført på Grini bedehus den 5. mars.
Lars Jahr holdt kveldens andakt.
Fra juli-utgaven
Besøket i mai/juni var godt.
Høydepunktet var 13. juni
da Rælingsmarsjen hadde
lagt løypa oppom stua. Alle
deltagere fikk en «medalje»
som vist til høgre.
Det var kraftig regnvær og 70 personer fikk utrolig nok
plass inne mens Gunvor Rekstad holdt andakten.
«Kor-i-lia» (fra Blystadlia) bidro med sang. I kjellerstua var
det også fullt og der foregikk klestørk!!
En del grupper hadde vært på overnatting: Ungdomsgruppe
fra Sentrumkirken, Ungdommer fra Øvre Rælingen menighet,
Mannsgruppe fra Blå Kors samt en klasse fra Steinerskolen.
En av de mest trofaste gjestene, Olav Saksen, døde i en
bilulykke. Han hadde støttet stiftelsen helt siden oppstarten.
I juni var det en stor 2 dagers dugnad (i regnvær) med å
tildekke infiltrasjonsanlegget med nødv. masse.
Fra november-utgaven (en noe forsinket utgivelse).
Blåbærstevnet ble gjennomført 5. sept. i fin sol. Ca 60 stk
møtte opp og Kåre Ekroll holdt andakten. Thor Johnsen med
trekkspillet sang og ledet også allsangen.
Besøket utover høsten var gledelig med mange nye ansikter.
Av negative opplevelser var det 2 innbrudd i stua den
høsten. Også traktoren og tilhengeren vår fikk merke det,
alle hjul ble stukket gjennom med kniv.
Av praktiske ting ble det i oktober også gjennomført en stor
dugnadsdag med torvlegging på taket (se bilde under). Vi
fikk kjøpt torv fra Nittedal Torvindustri med 50% rabatt, 20
paller gikk med. Det er nevnt at til våren så vil gresset snart
spire, (at det noen år senere skulle bli mye tyttebærlyng på
taket ble ikke omtalt i bladet)!

Torvtekking av taket, fra oktober 1999
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Leder har ordet:
Vi er nå kommet inn i adventstiden og
Setertjernstua er stengt. 2019 er snart
historie og vi kan se tilbake på et relativt
godt driftsår.
Som vi tidligere har skrevet om, oppgraderte vi på høsten
2018 de siste 700 meterne av veien inn til stua. Det gjør at
vi kan kjøre helt inn med en ordinær bil, og det forenkler
varetransport og utføring av vedlikeholdsarbeider på stua
betydelig. I sommer boret vi etter vann, det betyr at vi slipper
å kjøre inn vann i vintersesongen, en stor arbeidsoppgave
er dermed blitt borte.
Antall besøkende på stua i høst har vært stabilt,
omsetningen i kiosken er omtrent som forrige høst. Gledelig
er det at flere ungdomsgrupper har tatt på seg ansvaret for
kiosksalg og andakt og de er der gjerne hele helgen. Men
fortsatt kan vi ønske oss flere frivillige til å være med på å
holde stua åpen, det være seg både som andaktsholdere og
kjøkkenpersonell.
Når vi nå går en ny vintersesong i møte, er det alltid
spennende hvordan denne blir. Det som kan gjøre det
ekstra utfordrende, er signalene om at Losby Bruk skal ha
tømmerdrift i Djupdalen i vinter. Det betyr at skiløypa fra
Losby må gå over Mønevann-Geitsjøen og opp
Badstudalen. Fra Marikollen håper vi på fine løyper. Er
skiforholdene gode i januar, vil vi forsøke på helgeåpent
også da, men sikkert er det at fra 2. febr. blir det vanlig
søndagsåpent igjen.
Tilslutt ønsker jeg alle våre venner en velsignet julehøytid og
vel møtt på Setertjernstua i 2020.
Mvh Svein

Tilbakeblikk på «gamle dager», forsettelse
I november var det et nytt krafttak som ble gjort, å vinsje
ned tunge betongringer i brønnen. Dette for at brønnfunksjon skulle bli en bedre enn før. Arbeidet var ikke
helt enkelt, men det gikk heldigvis bra. På bildet under
ser vi fra høyre Halvor, Per, Trond og Steinar i full gang,
fotografen var Roald.

Fra desember-utgaven
Førstesiden var viet julebudskapet.
Ellers var det minneord med bilde av Inger Austveg,
mor til Odd Olaf, som da hadde fått hjemlov, 84 år
gammel. Det var fint skrevet av Jorunn Austveg og vi
kunne lese hva moren hadde betydd for Odd Olafs
prosjekt helt fra tiden på tegnebrettet. Jorunn skrev at
stiftelsen har mistet en viktig medarbeider både som
gavegiver og forbeder. Av helsemessige årsaker fikk
hun ikke se stua ferdig bygget.

Årsmøte
Årsmøte i Setertjernstiftelsen avholdes
mandag 2. mars 2020 kl. 1900 i

Fjellhamar kirke, Lørenskog
Haneborg alle 11, 1472 Fjellhamar

Andakt v. Tor Martin Synnes
Sang v. Theodor Hauger
Vanlige årsmøtesaker og bevertning.
Det er spesielt hyggelig om flest mulig av
andaktsholdere og verter på søndagene
har anledning å komme.
Styret.

Brønnboring
Som vi tidligere har omtalt ble det i sommer
boret etter vann. I høst leverte vi inn en vannprøve til laboratoriet Noranalyse ved Nedre
Romerike Vannverk. Resultatet kom raskt og resultatet
må vi tolke som bra. Undersøkelsene var både bakteriologiske og kjemiske og det var kun en verdi (kimtall) som
var over den anbefalte grense.
Laboratoriet konkluderte som følger: Vannet er hygienisk
sett trygt til bruk som drikkevann vurdert ut fra de analyserte parametre. Høyt kimtall skyldes trolig boreslam.
Det forventes at den lille mengde boreslam som fremdeles
finnes vil forsvinne helt etter som brønnvannet benyttes
mer og mer utover vinteren.

Det kan bli nasjonalpark i Østmarka ?
Midt i nov. kom nyheten fra miljøvernminister Ola Elvestuen at
regjeringen har besluttet å starte arbeidet med den formelle
verneprosessen.
«Det er nå jobben med å se på størrelsen, hvilke vernekategorier som skal inn og involvering av kommuner begynner.
Den prosessen regner vi med vil ta et par år» sier han.
Østmarka strekker seg inn i fem kommuner. Oslo, Enebakk,
Ski, Lørenskog og Rælingen. De som er positive til nasjonalpark er Oslo, Ski og Lørenskog, mens Enebakk og Rælingen
mener det holder med markaloven. Stortingets forutsetning var
at det måtte være lokalpolitisk enighet om opprettelsen og det
er det ikke. Siste ord er trolig ikke sagt i denne saken.
Så får vi etterhvert se hvordan det går videre, vi tror ikke i noen
tilfelle at Setertjernstua og driften der inne vil bli berørt.

VIL DU STØTTE OSS MED DIN
GRASROTANDEL?
Stiftelsen Setertjernkapellet rehabilitering.
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Gaver
Takk for alle gaver til Setertjernstiftelsen. Takk også
for forbønn, omtanke, oppmuntring og frammøte ved
virksomheten ved Setertjern.
Denne gang takker vi spesielt for det som har kommet
inn i perioden sept. – nov. 19.
Beløp som er merket * er øremerket «brønnboring».
Sept. (kr 4 345,-)
EB 255, FRL 500, LT 200, FSK 250, HRH 1000 *, TH
200, AJV 200, BIB 400, SR 500, Gave i stua 840.
Okt. (kr 11 573,-)
ATT 200, T&HE 200, HSU 400, TL 200, RO 200, BØ
250, Testamentarisk gave fra dødsboet til MUB
Tyskland 10123.
Nov (kr 1 000,-)
KTN 400, EW 400, ROM 200.
I tillegg kommer 2 feilførte poster fra mai og juni:
Gave i stua mai 100, Gave i stua juni 1000.
Nå har vi også fått Vipps som betalingsmiddel og det kan
brukes av de som synes det er en enklere måte. Fint hvis det
settes inn en merknad om «Gave». Vårt Vipps nr. er 504564.
Vi vil imidlertid gjøre oppmerksom på at som organisasjon så
må vi betale et gebyr på 1,75% av beløpet som sendes inn.
Derfor er vår anbefaling å benytte betaling via bankgiro hvis det
kan passe.

Hornsignalet utgis av en uavhengig, ideell
stiftelse som ønsker å videreføre Odd Olaf
Austveg’s visjon om en markastue med
kristen profil i Rælingen/ Lørenskog-marka.
Styrets leder: Svein Aaslund 934 84 221.
Hvis du er interessert i å leie stua for en
forening, lag eller lignende, ta kontakt med
Trond Woll 907 95 033 / Ann-Christin Woll
902 64 214.
Hvis du har mulighet å hjelpe til på
søndagene med andakt eller kjøkkentjeneste,
kontakt Trond eller Ann-Christin, tlf.nr se
ovenfor.
Har du lyst til å delta på dugnader, kontakt
Steinar Rosseland 952 37 338.
Ansvarlig for bladet: Svein Aaslund.
Redaktør: Steinar Rosseland
Medarbeidere: Karin / Steinar Edsbergløkken,
Bladet kopieres på Skedsmo videreg. skole,
Tilrettelagt opplæring.
Stiftelsen kan kontaktes via:
Setertjernstiftelsen
Postboks 259, 1471 Lørenskog
eller via mail: styret@setertjernstua.no
Bankgiro 7877.08.75152, Vipps 504564
Internett: www.setertjernstua.no
Bildene er tatt av Steinar Rosseland hvor ikke
annet er nevnt.

De mest aktuelle utgangspunkt for å komme inn til Setertjernstua er:
1. Losby utfartsparkering
Gå, sykle,ski
7 km Barnevogn mulig
2. Marikollen (Fjerdingby)
Gå, ski
6 km
3. Grini bedehus
Gå, trille sykkel,ski
3,5 km
4. Blystadlia
Gå
6 km Via Ramstadslottet
Fra alle disse steder går det blåmerkede veier/stier frem til Setertjernstua, noen er merket med dette eller andre kjente
navn i nærområdet. For ski-løyper er det rødmerking som gjelder.

7877.08.75152

Gave

Setertjernstiftelsen
Postboks 259
1471 Lørenskog

7877.08.75152

